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2Điểm nhấn

• Chỉ số VN-INDEX duy trì xu thế tăng trong tháng 5 mặc dù dịch COVID-19 bùng phát trong nước lần thứ tư cuối tháng 4. Tính đến

cuối phiên ngày 25/05/2021, VN-INDEX đã cán mốc 1.308,6 điểm, tăng 5,6% so với tháng trước (+18,6% so với đầu năm).

• Tuy nhiên, các cổ phiếu niêm yết phân hóa mạnh. 47% các cổ phiếu niêm yết trên cả ba sàn giảm trong tháng 5 mặc dù thị trường

tăng điểm. Đà tăng của thị trường trong tháng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Ngân hàng.

• Dựa trên ước tính của chúng tôi, lợi nhuận Q1/21 của các công ty niêm yết trên HOSE, HNX và UPCOM tăng trưởng tới 89,9%

svck do mức nền Q1/20 thấp (-25,9% svck). Lợi nhuận ròng (LN ròng) cả thị trường trong Q1/21 tăng trưởng tới 41,6% sv mức

trước dịch (Q1/2019). Chúng tôi nâng dự phóng tăng trưởng EPS năm 2021 cho các công ty niêm yết trên sàn HOSE lên mức 30%

từ mốc dự báo tăng trưởng cũ ở mức 23%.

• Tính đến ngày 25/05/2021, P/E của VN-INDEX đạt 17,8x, thấp hơn mức 18,4x vào cuối tháng 4 nhờ KQKD Q1/2021 của các công

ty niêm yết được cải thiện. Chúng tôi cho rằng định giá thị trường hiện tại đang ở mức hợp lý. Chúng tôi ước tính P/E forward 2021

ở mức 16,5x, tương đương với P/E trung bình 5 năm.

• Chúng tôi nhận thấy một số yếu tố hỗ trợ cho thị trường tháng 6, bao gồm: (1) Một số nền kinh tế lớn đã sẵn sàng mở cửa hoàn

toàn trở lại, (2) triển vọng xuất khẩu tươi sáng hơn và (3) kỳ vọng LN ròng các công ty niêm yết tăng trưởng mạnh mẽ trong năm

2021.

• Tuy nhiên, một số rủi ro vẫn tồn tại như: (1) tác động tiêu cực của đợt bùng phát COVID-19 mới đối với triển vọng tăng trưởng GDP

của Việt Nam trong Q2/2021 (2) rủi ro lạm phát tăng trong Q2/2021 và (3) dư nợ margin thị trường ở mức cao

• Chúng tôi kỳ vọng VN-INDEX sẽ biến động trong khoảng 1.280-1.380 điểm trong tháng 6.

• Những cổ phiếu chúng tôi khuyến nghị trong tháng 6 bao gồm VHM, PVT, SCS, STK và VHC.
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Diễn biến TTCK 
Tháng 5/2021

Vượt qua nỗi sợ mang

tên COVID-19 để vươn

tới những tầm cao mới
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4VN-INDEX liên tục đạt mốc cao mới

• Mặc dù dịch COVID-19 bùng phát

trong nước lần thứ 4 vào cuối tháng

4/2021, chỉ số VN-INDEX vẫn duy trì

xu hướng tăng trong tháng 5. Đà tăng

này chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu

vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ

phiếu Ngân hàng.

• Kết thúc phiên giao dịch ngày

25/05/2021, chỉ số này đạt 1.308,58

điểm, tăng 5,6% so với tháng trước

và 18,6% so với cuối năm 2020.

• HNX-INDEX và UPCOM-INDEX lần

lượt ghi nhận mức tăng 7,0% và 2,8%

sv tháng trước. HNX-INDEX và

UPCOM-INDEX cũng tăng lần lượt

48,5% và 11,4% sv đầu năm.

VN-INDEX cán mốc 1.308,58 điểm bất chấp dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH, số liệu ngày 26/04/2021
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VN-INDEX tăng 18,6% trong 5 tháng đầu năm, mức cao nhất 

trong giai đoạn 2014-2020 (dữ liệu đến ngày 25/05/2021)

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

TTCK Việt Nam tăng vượt trội so với các nước trong

khu vực và nhóm thị trường cận biên của MSCI

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH

Tăng trưởng của VN-INDEX vượt trội so với các chỉ số khác 

trong khu vực trong tháng 5



6Tuy nhiên, các cổ phiếu niêm yết phân hóa mạnh

• Thị trường trong tháng 5 tăng điểm

phần lớn nhờ các cổ phiếu vốn hóa

lớn. Cụ thể, 68% các cổ phiếu này tăng

giá, còn lại giảm trong tháng 5 năm

2021.

• Số mã tăng giá ở nhóm vốn hóa trung

bình thấp hơn nhóm vốn hóa lớn. Cụ

thể, 56% cổ phiếu vốn hóa trung bình

tăng giá, trong khi 39% giảm trong

tháng 5/2021.

• Trong khi đó, gần một nửa số cổ phiếu

vốn hóa nhỏ đã điều chỉnh trong tháng

này, chỉ 29% cổ phiếu trong nhóm này

tăng.

47% số lượng cổ phiếu niêm yết trên cả ba sàn đã giảm điểm trong

tháng 5 bất chấp đà tăng của thị trường

VH: Vốn hóa Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

VH nhỏ: VH < 100 triệu USD; VH trung bình: 100 triệu USD < VH < 1 tỷ USD; VH lớn: VH 

> 1 tỷ USD
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Giá trị giao dịch (GTGD) trung bình trên 3 sàn trong

T5/2021 tăng 9,6% sv tháng trước

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

• Thanh khoản thị trường trong tháng 5 tiếp tục tăng tuy dịch COVID-19 mới bùng phát trở lại. Tổng thanh khoản trên cả 3 sàn tăng 9,6% so

với tháng trước, đạt 1,1 tỷ USD/phiên, tăng 3,9 lần svck nhờ dòng tiền mới từ các nhà đầu tư trong nước. Theo Trung tâm Lưu ký Chứng

khoán Việt Nam (VSD), thị trường ghi nhận có tổng cộng 3,1 triệu tài khoản chứng khoán trong nước, tính đến thời điểm hiện tại, tăng
366.816 tài khoản so với thời điểm đầu năm (tương đương 93% tổng số tài khoản trong nước mở mới trong năm 2020). Trung bình mỗi

tháng có gần 91.704 tài khoản mở mới, tăng 3,9 lần về số lượng svck.

Số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân vẫn

ở trên mức 100.000 tài khoản/tháng trong T4/2021

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, VSD

Thanh khoản tiếp tục tăng nhờ dòng vốn từ các nhà đầu tư cá

nhân trong nước đổ mạnh vào thị trường



8Top 10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường

• Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ

phiếu Ngân hàng.

• VPB là cổ phiếu với mức thanh khoản

đứng đầu thị trường tháng 5 với

GTGD trung bình là 2.387 tỷ

đồng/phiên (~9,3% tổng thanh khoản

thị trường), gấp đôi mức thanh khoản

trong T4/2021.

• Nằm trong top 10 thanh khoản còn có

6 cổ phiếu ngân hàng khác là STB,

CTG, MBB, TCB, SHB và ACB.

• Top 10 thanh khoản chiếm tới 43,5%

GTGD toàn thị trường.

Tỷ trọng của Top 10 mã có thanh khoản cao nhất thị trường trong 

5T/2021 (dữ liệu cập nhật ngày 25/05/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH
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• Dịch vụ tài chính là ngành có mức

tăng trưởng tốt nhất trong tháng 5

năm 2021, tiếp đến là các ngành Công

nghệ thông tin, Ngân hàng, Dầu khí,

Hóa chất và Thép.

• Ngược lại, các ngành Du lịch, Điện và

Đồ uống có hiệu suất đầu tư thấp nhất

T5/2021 do KQKD của các ngành này

bị ảnh hưởng nặng nề nhất do làn

sóng COVID-19 mới.

Hiệu quả đầu tư theo ngành T5/2021 (dữ liệu ngày 25/05/2021)

Nguồn: FIINPRO, VNDIRECT RESEARCH

Dịch vụ tài chính là ngành tăng mạnh nhất trong T5/2021
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• CTG là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất

vào mức tăng của chỉ số VN-INDEX

trong tháng 5/2021 (15% vào mức

điểm tăng của VN-INDEX). Những

ngân hàng khác, bao gồm TCB, BID,

VPB, MBB và STB cũng nằm trong

top 10 đóng góp tích cực.

• Ngược lại, VIC là cổ phiếu tác động

tiêu cực nhất tới VN-INDEX theo

chiều giảm, với giá cổ phiếu ghi nhận

mức sụt giảm 6,6% tính từ đầu tháng

5. Các cổ phiếu tác động tiêu cực

khác bao gồm VJC, VNM, SAB và

HVN.

CTG là cổ phiếu có đóng góp tích cực nhất vào chỉ số VN-INDEX 

trong tháng 5 (dữ liệu ngày 25/05/2021)

Nguồn: BLOOMBERG

CTG là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào mức tăng trưởng

của VN-INDEX trong tháng 5
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Khối ngoại bán ròng 25.045 tỷ đồng trong 5T21 (đv: tỷ

đồng) (01-25/05/21)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Khối ngoại bán ròng mạnh ở mức 10.406 tỷ đồng trên

cả ba sàn trong tháng 5 (01-25/05/21)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đã bán ròng 10.406 tỷ đồng trên cả ba sàn trong T5/2021, sau khi mua ròng 383 tỷ đồng trong tháng

trước. Lũy kế 5 tháng, NĐTNN bán ròng tổng cộng 25.045 tỷ đồng, tăng 42,1% svck.

Khối ngoại bán ròng mạnh trong tháng 5
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Những cổ phiếu khối ngoại mua ròng mạnh nhất kể

từ đầu năm 2021 (triệu USD, dữ liệu ngày 25/05/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Những cổ phiếu khối ngoại bán ròng mạnh nhất kể từ

đầu năm 2021 (triệu USD, dữ liệu ngày 25/05/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

HPG, VNM và CTG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất
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Triển vọng TTCK 
Tháng 6/2021

Lạc quan trong thận trọng
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Yếu tố hỗ trợ #1: Một số nền kinh tế lớn đã sẵn sàng để mở

cửa trở lại nhờ tỷ lệ tiêm vắc xin cao

• Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới

(WHO), trong số 10 nền kinh tế lớn

nhất, Anh có 56% dân số được tiêm ít

nhất một liều vắc-xin COVID-19, tiếp

đến là Canada (52%), Mỹ (gần một

nửa dân số), Ý (35%), Trung Quốc

(35%) và Đức (34%).

• Nhờ có vắc xin trên diện rộng, một số

quốc gia đã có kế hoạch mở cửa hoàn

toàn vào quý 3 năm 2021, bao gồm Mỹ

và một số quốc gia châu Âu khác.

• Sự mở cửa trở lại của một số nền kinh

tế lớn có thể thúc đẩy nhu cầu đối với

hàng xuất khẩu của Việt Nam trong

nửa sau năm 2021.

Nguồn: WHO
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IMF nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu và Mỹ nhờ

vắc xin

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) được công bố vào T4/2021, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn 

cầu cho năm 2021 lên 6,0% từ mức dự báo 5,5% trong báo cáo trước đó vào tháng 1. Trong đó, IMF dự kiến nền kinh tế Mỹ sẽ đạt mức tăng 

trưởng 6,4% vào năm 2021 (sv 5,1% dự báo trước đó) và nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc lên 8,4%, từ mức 8,1% trước đó.

Bức tranh triển vọng hơn cho kinh tế toàn cầu nhờ tốc độ triển khai tiêm vắc xin nhanh chóng và mở rộng chính sách tài khóa.

Dự kiến nhu cầu tăng đối với hàng Việt Nam xuất khẩu,

đặc biệt là ở Mỹ, Anh và Trung Quốc

Nguồn: TTLKCK, VNDIRECT RESEARCH

Yếu tố #2: Triển vọng tươi sáng của xuất khẩu
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Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng hàng quý 

svck (1Q17-1Q21)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo tài chính doanh nghiệp

• Dựa trên ước tính của chúng tôi, lợi nhuận Q1/2021 của các công ty niêm yết trên ba sàn (HOSE, HNX, UPCOM) tăng 89,9% svck từ mức cơ sở Q1 /2020 

thấp (-25,9% yoy). Lợi nhuận ròng của thị trường trong Q1/2021 thậm chí còn cao hơn 57,0% so với mức trước đại dịch (Q1/2019).

• LN ròng Q1/2021 của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tăng 65,8% svck trong khi của VN30 tăng 62,0% svck.

• Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng EPS năm 2021 của các công ty niêm yết trên HOSE lên 30%, từ mức 23% trước đó.

Nguồn VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Yếu tố #3: Khởi đầu mạnh mẽ cho tăng trưởng lợi nhuận của

các công ty niêm yết trong năm 2021

KQKD Q1/2021 theo ngành
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• Trong Q1/2021, 22 công ty trong

VN30 Index ghi nhận mức tăng

trưởng LN ròng khả quan, dẫn đầu là

SSI (44 lần svck), VIC (+ 377% svck)

và HPG (+ 205% svck). Ngoài ra,

MSN và VJC đều có lợi nhuận ròng

dương trong Q1/2021 so với mức lỗ

nặng vào Q1/2020. Trong khi đó, các

mã tăng trưởng âm là VHM (-21%

svck), GAS (-13% svck) và VNM (-7%

svck).

Nhiều doanh nghiệp trong nhóm VN30 đạt mức tăng trưởng cao

trong Q1/21

Loại trừ SSI với với LN ròng tăng 44 lần trong Q121, MSN và VJC (lỗ trong Q1/20) 

Nguồn: FIINPRO

Nhiều doanh nghiệp trong nhóm VN30 có lợi nhuận ròng tăng

trưởng tốt trong Q1/2021
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Ngành thép, ngân hàng và dịch vụ tài chính đạt mức tăng

trưởng ấn tượng trong Q1/2021

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FIINPRO

• Các công ty thép có giá bán trung

bình cao hơn và sản lượng tiêu thụ

cao, nhờ đó LN ròng Q1/2021 tăng tới

289,7% svck.

• Đối với ngành dịch vụ tài chính, chủ

yếu là các công ty chứng khoán, LN

ròng Q1/2021 tăng 16 lần so với cùng

kỳ, do thị trường chứng khoán tăng

điểm cả về chỉ số và thanh khoản từ

mức thấp trong Q1/2020.

• Lợi nhuận của các ngân hàng trong

Q1/2021 tăng đáng kể 79,1% svck

nhờ chi phí huy động vốn thấp hơn,

đóng góp tới 34% vào tăng trưởng lợi

nhuận của toàn thị trường.



19Tuy nhiên vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn

• Làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ tư có thể cản trở triển vọng tăng trưởng trong quý II. Kể từ khi dịch bệnh

bùng phát vào ngày 27/4, Việt Nam đã ghi nhận 3.104 ca mắc mới, tương đương 1,1 lần tổng số ca của ba đợt

bùng phát trước đó.

• Định giá thị trường hiện tại đang ở mức hợp lý. Các DN cần thời gian để cải thiện KQKD, từ đó đưa thị trường về

mức định giá hấp dẫn hơn.

• Rủi ro lạm phát cao hơn trong Q2/2021 do giá xăng dầu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, Ngân hàng

Nhà nước (NHNN) sẽ cần thận trọng hơn khi tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh

tế.

• Dư nợ ký quỹ toàn thị trường đang ở mức cao, gây áp lực khi thị trường điều chỉnh. Cụ thể, tổng dư nợ ký quỹ

của 20 công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam đã tăng 41% so với đầu năm lên mức đỉnh đạt 98.407 tỷ đồng vào

cuối T3/2021.
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Số ca nhiễm mới theo ngày ở Việt Nam kể từ đợt bùng

phát đầu tiên

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

• Kể từ ngày 27/4, Việt Nam đã ghi nhận 3.104 ca mắc mới, gấp 1,1 lần tổng số trường hợp của ba đợt bùng phát trước đó..

• Việt Nam đã đóng cửa 4 khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang và thực hiện các biện pháp ngăn cách xã hội ở một số địa phương để ngăn

chặn dịch bệnh lây nhiễm, làm chậm sự phục hồi của nền kinh tế trong Q2/2021.

Ngành dịch vụ bị tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19

trong tháng 05/2021

Nguồn TTLKCK, VNDIRECT RESEARCH

COVID-19 có thể cản trở đà tăng trưởng trong quý II
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P/E của VN-INDEX hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với mức 

đỉnh lịch sử cũ

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, MOF

• Tính đến ngày 25/5/2021, P/E của VN-INDEX đạt 17,8 lần, thấp hơn mức 18,4 lần cuối tháng 4 nhờ kết quả kinh doanh Q1/2021 của các công ty niêm yết 

được cải thiện. P/E hiện tại cao hơn 7,9% so với mức trung bình 5 năm là 16,5 lần và cao hơn 2,9% so với đầu năm 2021. P/E forward 2021 của VN-

INDEX ở mức 16,5 lần (theo VNDIRECT RESEARCH).

• Chúng tôi cho rằng thị trường hiện tại không còn bị định giá thấp (nhưng không phải quá cao). DN cần thêm thời gian để cải th iện kết quả kinh doanh và 

kéo mặt bằng định giá lên mức hấp dẫn hơn.

P/E của VN-INDEX so với các thị trường khác trong khu vực

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, MOF

VN-Index ở gần mức định giá hợp lý
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• Định giá thị trường hiện tại ở mức

hợp lý.

• Chúng tôi dự báo VN-INDEX sẽ dao

động trong khoảng 1.280-1.380 điểm

trong T6/2021. Mốc 1.280-1.300 điểm

sẽ là những mốc hỗ trợ mạnh cho chỉ

số VN-INDEX trong tháng này.

• Bên cạnh các cổ phiếu vốn hóa lớn,

một số cổ phiếu vốn hóa trung bình

thuộc các ngành thép, bất động sản,

dịch vụ tài chính, dệt may và thủy sản

sẽ thu hút dòng vốn trong T6/2021.

Chỉ số VN-INDEX (từ đầu năm) 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Lạc quan trong thận trọng
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Điểm nhấn đầu tư

trong tháng 6

Chúng tôi ưa thích ngành

BĐS, Dệt may và Thủy

sản
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Lượng căn hộ tiêu thụ tại TP HCM ảm đạm

Nguồn: CBRE, VNDIRECT RESEARCH

• Nguồn cung căn hộ mới tại TP HCM trong Q1/21 giảm mạnh 52,9% svck xuống còn 1.709 căn; dẫn đến lượng căn hộ tiêu thụ giảm 30,9% svck (2.624 

căn). Chúng tôi quan sát thấy đây là quý thứ 5 liên tiếp TP HCM không có nguồn cung mới ở phân khúc bình dân .

• Lượng căn hộ tiêu thụ tại Hà Nội phục hồi mạnh mẽ trong Q1/21 tăng 169,7% svck lên 4.152 căn, nhờ nguồn cung mới tăng đáng kể 93,7% svck (4.421 

căn). Phân khúc trung cấp tiếp tục thống lĩnh thị trường, chiếm 79,8% nguồn cung mới.

Nguồn: CBRE, VNDIRECT RESEARCH

Ngành tâm điểm: Bất động sản nhà ở 

Lượng căn hộ tiêu thụ tại Hà Nội phục hồi đáng kể

Thị trường căn hộ ảm đạm tại TP HCM nhưng hồi phục tại Hà Nội trong Q1/21
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Cơn sốt đất sục sôi tại các khu vực ngoại thành

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

• Chúng tôi nhận thấy giá đất tăng đột biến tại Đông Anh (+75,5% svck), Thanh Trì (+25,6% svck), Củ Chi (+27,7% svck), Hóc Môn (+21,1% svck), do 1) 

công bố dự thảo quy hoạch sông Hồng và 2) đề xuất đưa 5 huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ lên quận, song song với đề xuất 

thành lập thành phố Tây Bắc gồm Củ Chi và Hóc Môn.

• Giá thứ cấp căn hộ tại Hà Nội tương đối ổn định trong 4T/21, tăng trung bình 2,7% svck. Hoài Đức tăng mạnh nhất 7,8% svck nhờ các dự án cơ sở hạ

tầng. Giá căn hộ thứ cấp tại Gò Vấp tăng mạnh nhất (+11,1% svck), theo sau đó là Bình Tân (+7,6% svck), Bình Chánh (+5,2% svck) trong 4T/21.

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Ngành tâm điểm: Bất động sản nhà ở 

Giá thứ cấp căn hộ tại các khu ngoại thành tăng ấn
tượng

Giá thứ cấp nhà đất tăng mạnh trên diện rộng trong 4T/21
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Xuât khẩu hàng dệt may Việt Nam

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, MOIT

• Giá trị xuất khẩu vải và hàng may mặc lần lượt tăng 3,3% svck lên 537 triệu USD và 5% svck lên 7,55 tỷ USD nhờ sự phục hồi số lượng đơn hàng từ các

thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ và Hàn Quốc.

• Sợi và xơ sợi phục hồi trong Q1/21 với mức tăng trưởng 42,4% svck đạt 1,2 tỷ USD, bắt đầu tăng mạnh từ T2/21. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu sợi filament 

của Việt Nam đạt 111,1 triệu USD (tăng 31% svck) nhờ sản lượng xuất khẩu tăng 36,0% svck (khoảng 71,8 nghìn tấn). 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, MOIT

Ngành tâm điểm: Dệt may

Giá trị xuất khẩu xơ sợi của Việt Nam

Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam Q1/21
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Chúng tôi nhận thấy nhiều yếu tố hỗ trợ cho triển vọng

ngành dệt may trong những quý tới

Xuất khẩu dệt may của Việt Nam phục hồi theo nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh của

Mỹ và EU

Văn phòng Dệt may Mỹ (OTEXA) thống kê giá trị nhập khẩu dệt may của Hoa Kỳ đạt 24

tỷ USD (+ 4,32% svck). Ngoài ra, Ủy ban Châu Âu (E.C.) cũng đã điều chỉnh dự báo

tăng trưởng GDP của EU cho năm 2021 và 2022 do sự phục hồi đáng kể của các nước

E.U. Chúng tôi tin rằng giá trị xuất khẩu sẽ hoàn thành kế hoạch của Chính phủ Việt

Nam, đạt 39 tỷ USD trong năm 2021.

Chúng tôi cho rằng tình hình chính trị bất ổn gần đây ở Myanmar là cơ hội cho

các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Chúng tôi cho rằng khó khăn của ngành dệt may Myanmar sẽ là cơ hội để Việt Nam

tăng thị phần tại thị trường EU, Nhật Bản và Hàn Quốc khi Myanmar hiện đang là đối thủ

cạnh tranh của Việt Nam tại ba thị trường này. VGG, TNG, TCM và MSH có thể là

những doanh nghiệp được hưởng lợi lớn nhất.

Các công ty sản xuất vải và sợi tận dụng lợi thế từ chiến tranh thương mại EU-

Trung Quốc

Chúng tôi cho rằng TCM sẽ được hưởng lợi từ việc nhiều nhà sản xuất phương Tây từ

chối mua bông từ Trung Quốc khi và chuyển sang mua vải tại Việt Nam.

Thị phần ngành dệt may của Việt Nam và Myanmar 

tại các nước Châu Âu

TNG, MSH và VGG có doanh thu cao nhất từ thị 

trường EU và Hàn Quốc (tỷ đồng)

Nguồn: VND RESEARCH, Báo cáo công ty

Ngành tâm điểm: Dệt may
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Các nhà sản xuất sản phẩm sợi được hưởng lợi từ đà tăng của giá 

sợi

• Từ T12/20 đến ngày T3/21, giá sợi đã tăng 25% do năng suất sản

xuất của vụ bông vừa qua thấp và sản lượng bông tồn kho toàn cầu

cũng giảm đáng kể. Theo Vinatex, thị trường bông toàn cầu sẽ thâm

hụt nguồn cung vào khoảng 1 triệu tấn trong năm 2021.

• Các nhà sản xuất sợi như STK, PPH, TCM và VGT sẽ tận dụng được

lợi thế từ việc tăng giá sợi. Trong khi các doanh nghiệp sản xuất vải

và may mặc sẽ phải đối mặt với thách thức tăng giá nguyên vật liệu

đầu vào như TNG, MSH, VGG.

Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam  

Nguồn:  VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

Ngành tâm điểm: Dệt may
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Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng mạnh

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FAO

• Theo Tổng cục Hải quan (TCTK),  tính đến tháng 4 năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu ngành thủy sản đạt mức 750 triệu USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ. 

Nhờ sự phổ biến của vắc xin, các nền kinh tế lớn dần mở cửa trở lại, đẩy sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản dần phục hồi. 

• Trước cơn sốt giá lương thực tăng mạnh, giá cá tra phục hồi nhẹ trong Q1/21. Chúng tôi kỳ vọng giá cá tra xuất khẩu sẽ tiếp tục phục hồi mạnh trong năm

2021 nhờ nhu cầu tăng mạnh tại các thị trường chính (Mỹ, Trung Quốc và EU).

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FAO, INDEX MUNDI

Ngành tâm điểm: Thủy sản

Giá cá tra xuất khẩu tăng nhẹ

Xuất khẩu thủy sản có dấu hiệu phục hồi
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• Xuất khẩu tôm và các hàng thủy sản khác

cũng đạt mốc tăng trưởng tích cực. Theo

VASEP, tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt

Nam đạt 961,9 triệu USD, tăng 10,2% svck.

Các doanh nghiệp khác như MPC, FMC cũng

được hưởng lợi từ nhu cầu phục hồi.

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Ngành tâm điểm: Thủy sản

Sản lượng và giá trị xuất khẩu cá tra tăng mạnh
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 CTCP Vinhomes (VHM VN, Khả quan, Giá mục tiêu: 134.300 đồng/cp). Chúng tôi dự phóng doanh thu và LN ròng

của VHM lần lượt tăng 17,4% và 4,6% svck từ việc ghi nhận lượng căn hộ bán lẻ tại Ocean Park, Grand Park và Smart

City cùng với việc mở bán 3 dự án mới là Dream City, Cổ Loa và Wonder Park. Trong dài hạn, chúng tôi kỳ vọng EPS sẽ

tăng trưởng kép 44,7% trong giai đoạn 2020-23 nhờ bàn giao các đại dự án đang triển khai. LINK

 CTCP Sợi Thế Kỷ (STK VN, Khả quan, Giá mục tiêu: 41.000 đồng/cp). STK là một trong những công ty có tốc độ

phục hồi nhanh nhất trong ngành trong Q1/21 nhờ doanh thu mảng sợi tái chế tăng lên đáng kể. Chúng tôi kỳ vọng dự án

Unitex sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng LN của STK trong giai đoạn 2023-25. DT và LN ròng của STK được kỳ

vọng sẽ lần lượt đạt mức tăng trưởng kép 20% và 15% trong giai đoạn 2021-25. LINK

 Chúng tôi chọn CTCP Vĩnh Hoàn (VHC VN, Khả quan, Giá mục tiêu: 50.000 đồng/cp) đối với ngành xuất khẩu thủy

sản nhờ yếu tố sản lượng tăng mạnh và giá trị dần phục hồi với nhu cầu tại các thị trường đích (Mỹ, Châu Âu và Trung

Quốc) có nhiều tín hiệu tiêu thụ tích cực. Chúng tôi cho rằng sự phục hồi đến từ (1) vắc xin COVID-19 đã được tiêm

chủng rộng rãi toàn dân tại Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc (những thị trường xuất khẩu cá tra lớn) và (2) ảnh hưởng nặng

nề từ làn sóng COVID-19 tại các nước xuất khẩu thủy sản khác như Ấn Độ, Indonesia, là cơ hội để Việt Nam mở rộng thị

phần tại các thị trường lớn. DT và LN ròng của VHC được kỳ vọng sẽ lần lượt đạt mức tăng trưởng kép 19% và 32%

trong giai đoạn 2021-22. LINK

https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/Y2U1MjBlOWI4NzUxNDg1MDgyMzkzZjZhM2NhZGNiMjM=/ce520e9b8751485082393f6a3cadcb23-VHM_CapnhatKQKD_20210512.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzA1Nzc=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/MTU4ZWYwZTk3YzQ3NDk5MGI3NzU1NzY3YjRhYzNhMGI=/158ef0e97c474990b7755767b4ac3a0b-Detmay_Baocaonganh_1Q21_20210525.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzEzMjg=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3MDFjZjM0OTAxNzAxZWQ4OTRkZjAwMDk=/YTljNDVlYWQ4MDgyNDRiMjg0MmY4MTk0ZGI0OTNmMTI=/a9c45ead808244b2842f8194db493f12-VHC_BCCapnhat_20210310.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MjgxMzY=


32Cổ phiếu khuyến nghị tháng 6

 CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS VN, Khả quan, Giá mục tiêu: 161.400 đồng/cp). SCS thông báo lợi nhuận

ròng Q1/2021 đạt 137 tỷ đồng (+13,0% svck), hoàn thành 24,2% dự phóng cả năm của chúng tôi. Với kỳ vọng đường

bay quốc tế được mở lại vào cuối Q3/2021, chúng tôi dự phóng tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển sẽ tăng 10,3%

svck trong năm 2021, trong đó lượng hàng hóa nội địa tăng 6,9% svck và lượng hàng hóa quốc tế tăng 11,5% svck.

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng của SCS sẽ tăng lần lượt 17,2%/22,0% svck trong năm 2021 và duy trì

khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu là 161.400 đồng, tương đương tiềm năng tăng giá 28,1% và lợi tức cổ phần đạt

6,7% (dựa trên giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày 26/4). LINK

 Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT VN, Khả quan, Giá mục tiêu: 19.800 đồng/cp). Chúng tôi dự phóng

doanh thu và lợi nhuận ròng của PVT tăng trưởng lần lượt 16,6% và 10,4% svck nhờ triển vọng phục hồi mạnh của giá

dầu sẽ giúp tăng sản lượng vận chuyển cũng như hiệu quả hoạt động của mảng FSO/FPSO. Dài hạn hơn, chúng tôi dự

báo lợi nhuận ròng của PVT sẽ tăng trưởng kép 8,3%/năm trong giai đoạn 2021-2023 nhờ triển vọng giá dầu tích cực

cũng như kế hoạch mở rộng đội tàu trong thời gian tới. LINK

https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3MDFjZjM0OTAxNzAxZWQ4OTRkZjAwMDk=/NjE1ZWYxZWE1Mjc3NDY4MTgwOTYwYWExY2VjZTdiY2M=/615ef1ea5277468180960aa1cece7bcc-SCS_CapnhatKQKD_20210422.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/Mjk5NDU=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3MDFjZjM0OTAxNzAxZWQ4OTRkZjAwMDk=/NjM1YTdlZjFiMWRiNGNmMGI5ZjkxMjNlMzFjYTk2MDk=/635a7ef1b1db4cf0b9f9123e31ca9609-PVT_BCCapnhat_20210225.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/Mjc2MTQ=
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Mã cổ phiếu
Giá đóng cửa

(31/05/2021)
Giá mục tiêu Cổ tức

Tiềm năng tăng 

giá
Khuyến nghị Báo cáo

KBC 33.300 57.500 1,50% 74,20% KHẢ QUAN Link

NT2 19.100 28.400 10,50% 59,20% KHẢ QUAN Link

PHP 16.600 24.200 3,40% 49,10% KHẢ QUAN Link

VNM 90.500 110.000 4,20% 44,50% KHẢ QUAN Link

DPM 18.900 24.100 7,40% 34,90% KHẢ QUAN Link

VRE 29.400 38.000 5,00% 34,20% KHẢ QUAN Link

ACV 66.800 87.500 1,30% 32,30% KHẢ QUAN Link

STK 32.050 41.000 4,40% 32,30% KHẢ QUAN Link

VHM 102.600 134.300 0,00% 30,90% KHẢ QUAN Link

VHC 40.000 50.000 5,10% 30,10% KHẢ QUAN Link

VJC 110.000 143.100 0,00% 30,10% TRUNG LẬP Link

PPC 23.200 27.400 9,40% 27,50% KHẢ QUAN Link

MWG 138.500 173.000 1,10% 26,00% KHẢ QUAN Link

GMD 37.050 44.900 4,50% 25,70% TRUNG LẬP Link

SCS 133.300 161.400 4,30% 25,40% KHẢ QUAN Link

PLC 26.300 30.900 7,60% 25,10% KHẢ QUAN Link

https://dstock.vndirect.com.vn/tong-quan/KBC
https://dstock.vndirect.com.vn/tong-quan/NT2
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/php-vuon-ra-bien-lon-bao-cao-lan-djau-9926441
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/vnm-thieu-djong-luc-tang-gia-trong-ngan-han-cap-nhat-9942130
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/dpm-trien-vong-tuoi-sang-van-tiep-dien-cap-nhat-9913890
https://dstock.vndirect.com.vn/tong-quan/VRE
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/acv-djon-djoi-vien-canh-tuoi-sang-cap-nhat-9943357
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/nganh-det-may-may-tanh-troi-quang-cap-nhat-9943067
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/vhm-cho-djoi-su-but-pha-sau-mua-thap-djiem-cap-nhat-kqkd-9936048
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/vhc-hoi-phuc-nhe-trong-nam-2021-cap-nhat-9899318
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/vjc-san-bay-long-thanh-mang-djen-ky-vong-moi-cap-nhat-9896810
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/ppc-san-luong-djien-2020-on-djinh-nho-huy-djong-cao-cap-nhat-9779455
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/mwg-tang-truong-manh-me-q121-nhu-ky-vong-cap-nhat-kqkd-9932475
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/gmd-trien-vong-tich-cuc-hon-cho-gemalink-cap-nhat-9937319
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/scs-khoi-djau-2021-thuan-loi-bao-cao-kqkd-9926385
https://dstock.vndirect.com.vn/tong-quan/PLC


34Danh mục khuyến nghị (2)

Mã cổ phiếu
Giá đóng cửa

(31/05/2021)
Giá mục tiêu Cổ tức

Tiềm năng tăng 

giá
Khuyến nghị Báo cáo

MSH 52.000 61.000 6,70% 24,00% KHẢ QUAN Link

GAS 82.600 97.300 4,40% 22,20% KHẢ QUAN Link

PVD 21.800 26.600 0,00% 22.02% KHẢ QUAN Link

FPT 97.900 117.000 2,00% 21,60% KHẢ QUAN Link

VTP 91.000 106.200 1,50% 18,20% KHẢ QUAN Link

KDC 56.500 65.000 2,90% 17,90% KHẢ QUAN Link

DBC 60.900 70.000 2,50% 17,40% KHẢ QUAN Link

HDG 44.100 50.300 2,60% 16,70% KHẢ QUAN Link

POW 11.750 13.300 2,60% 15,70% KHẢ QUAN Link

VCB 98.600 111.400 0,80% 13,80% KHẢ QUAN Link

PVT 18.050 19.800 2,80% 12,50% KHẢ QUAN Link

MBB 38.000 41.700 0,00% 9,70% KHẢ QUAN Link

PVS 25.800 27.100 2,70% 7,80% KHẢ QUAN Link

PNJ 100.900 99.500 1,80% 0,40% TRUNG LẬP Link

https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/nganh-det-may-may-tanh-troi-quang-cap-nhat-9943067
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/gas-thoi-djiem-tot-dje-mo-vi-the-moi-cap-nhat-9931704
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/pvd-kqkd-2020-vuot-ky-vong-cap-nhat-9891066
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/fpt-lac-quan-voi-gia-tri-hdj-ky-moi-tang-manh-cap-nhat-9942780
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/vtp-thoat-khoi-kho-khan-cap-nhat-9934140
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/kdc-khoi-djau-thuan-loi-cho-mot-nam-djay-ky-vong-cap-nhat-9939855
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/dbc-vung-buoc-sau-djinh-cao-cap-nhat-9914710
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/hdg-trien-vong-nam-2021-tot-hon-nho-gia-ban-bdjs-tang-cap-nhat-9896397
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/pow-tren-dja-phuc-hoi-cap-nhat-9867796
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/vcb-vung-chac-tien-buoc-cap-nhat-9939511
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/pvt-vung-vang-qua-vung-bien-djong-9895212
https://dstock.vndirect.com.vn/tong-quan/MBB
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/pvs-djinh-gia-dja-o-muc-hop-ly-cap-nhat-9900040
https://dstock.vndirect.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-phan-tich-dn/pnj-hoi-phuc-dja-phan-anh-vao-gia-cap-nhat-kqkd-9926386




Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình

bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm

thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo

cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi.

VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này.

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành.

Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo

trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán

VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong

báo cáo này. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu

tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề

quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu

của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh

từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của

VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền

thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.

KHUYẾN CÁO 



HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 gia 
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